
„Pierwszy kierunek studiów” 

Oświadczenie. 

 Student przyjęty na studia stacjonarne złożył w Dziekanacie „Oświadczenie (…)” w terminie 

najpóźniej 10 dni po rozpoczęciu zajęć w semestrze. 

 Student zadeklarował w oświadczeniu, że wskazany przez niego kierunek studiów stacjonarnych ma 

status „pierwszy kierunek studiów”. 

 W następnych semestrach student powinien składać „Oświadczenie (…)”
1
, w terminie najpóźniej 10 

dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze w Dziekanacie swojego Wydziału. 
Oświadczenia te służą potwierdzeniu uprawnień studenta do kontynuowania studiów  

bez wnoszenia opłat. 

 

 

„Pierwszy kierunek studiów” – uprawnienia. Ww. student ma prawo: 

 do zrealizowania wszystkich zajęć objętych programem studiów bez wnoszenia opłat, 

(łączną liczbę punktów ECTS wraz z praktykami określa Rada Wydziału – informacja w Dziekanacie);  

 do realizowania przedmiotów nieobjętych programem studiów, którym przypisano łącznie  

nie więcej niż 30 punktów ECTS. 

 

„Drugi kierunek studiów” 

Oświadczenie. 
 

 Student przyjęty na studia stacjonarne złożył w Dziekanacie „Oświadczenie (…)”
1
 w terminie 

najpóźniej 10 dni po rozpoczęciu zajęć w semestrze. 

 Student zadeklarował w oświadczeniu, że wskazany przez niego kierunek studiów stacjonarnych  

ma status „drugi kierunek studiów”. 

 W następnych semestrach student powinien składać „Oświadczenie (…)”
2
, w terminie najpóźniej 10 

dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze w Dziekanacie swojego Wydziału. 

„Drugi kierunek studiów” – procedury, obowiązki i uprawnienia.  

I-szy rok studiów 

Student ma prawo uczęszczać na zajęcia pierwszego roku i w trakcie trwania pierwszego roku studiów  

nie wnosić opłaty. 

 

 

 

Student otrzymał rejestrację na II-gi rok studiów 

 Student powinien złożyć „Oświadczenie (…)”
2
, w terminie najpóźniej 10 dni od rozpoczęcia zajęć 

w semestrze w Dziekanacie swojego Wydziału. 

 Student może złożyć w Dziekanacie Wydziału, w terminie wskazanym przez Dziekana: 

             „wniosek do Rektora o wyrażenie zgody na kontynowanie studiów bez wnoszenia opłat” 
            (wniosek opiniuje Dziekan) 

Zgodę na kontynuowanie studiów bez wnoszenia opłat mogą otrzymać wyłącznie studenci, którzy spełnili 

warunki określone: 

                                                           
1 wzór oświadczenia określono w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „w sprawie wzoru oświadczenia studentao 

spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat” z dnia 29 września 

2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1235),  
formularz  oświadczenia do pobrania  na stronie www: http://www.pw.edu.pl/Studenci/Oswiadczenie-studenta  
3 PSW - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 05.164.1365 z późniejszymi zmianami), znowelizowana 

ustawą z dnia 18 marca 2011 r.  o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
4  „Regulamin (…) pomocy materialnej”- Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na dany rok akademicki, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora PW. 

 

http://www.pw.edu.pl/Studenci/Oswiadczenie-studenta


 w przepisach państwowych - w art. 181 ust. 1 PSW
3
, z uwzględnieniem art. 174 ust. 4 PSW

3
,
 

 oraz w przepisach wewnętrznych PW - w „Regulaminie (…) pomocy materialnej”
4
, w części 

dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce. 

Więcej informacji znajduje się na stronie www PW: 

 http://www.pw.edu.pl/Studenci/Oświadczenie-studenta  w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”. 

 

  

Student, który nie złożył w/w wniosku 

albo 

Student, który złożył w/w wniosek 

i otrzymał negatywną decyzję Rektora, 

ma obowiązek wnieść następujące opłaty: 

 za odbyty pierwszy rok studiów; 

 za drugi rok studiów. 

 

Student, który złożył w/w wniosek 

i otrzymał pozytywną decyzję Rektora, 

ma prawo: 

 nie wnosić opłat za pierwszy rok studiów; 

uczęszczać na zajęcia drugiego roku studiów  

i w trakcie trwania drugiego roku studiów  

nie wnosić opłaty, za studia na tym roku. 

 

Student otrzymał rejestrację na III-ci rok studiów 

j.w. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.pw.edu.pl/Studenci/Oświadczenie-studenta
http://www.pw.edu.pl/Studenci/Oswiadczenie-studenta/Najczesciej-zadawane-pytania

